
ZÁ
ŘÍ

 –
 Ř

ÍJE
N

3/2018

ZDARMA

www.kckamenice.cz

Petr Janda prozrazuje, 
proč se těší do Kamenice

S dirigentem symfonického 
orchestru Daliborem Havlíčkem 
o tom, jak se skládá (pro) orchestr 

Exkluzivní rozhovory



Veletrh 
9. 9. 2018

13:00 – 16:00 hod.



8  Stránka pro děti s bludištěm 
9 Oblíbená večerníčková pohádka – divadlo 

„Pojďte pane budeme si hrát“

10  Symfonie v září fi lmových refl ektorů – roz-
hovor s dirigentem Symfonického orches-
tru Dalibora Havlíčka

14  Legendární Olympic naživo v Kamenici 
– koncert velikánů české hudební scény 
a rozhovor s frontmanem Petrem Jandou

6 Brilantní francouzská komedie a spletitos-
tech vztahů a lásky – Starbag atelier zahra-
je představení „Jo, není to jednoduché“ 

14 Vydařená oddychovka divadla Titanic – 
Vladyka a Blažek ve dvou ztroskotají v Ka-
menici

18 Diskuse a promítání s režisérem Vladimí-
rem Poltikovičem o připravovaném fi lmu 
Smrt jako brána

19 Dokument o radostech a slastech života 
seniorů z cyklu Promítej i ty „Život začíná 
po stovce“

19 Dokument o dopadu výroby mobilních te-
lefonů na životní prostředí a život v Africe 
– Promítej i ty „Krev v mobilech“

20 Co nás čeká v zimě 2018
12 Seznam akcí
4 Flashback (ohlédnutí) za kulturní jarem 

a létem v Kamenici

Vážení příznivci kamenické kultury,
horko a sucho máme snad již za sebou, ale vzpo-

mínky na letní cesty a zážitky ještě nevychladly. Na-
štěstí v Kulturním domě najdete rozptýlení po celý 
rok a my v létě skutečně nezaháleli. Čeká nás nabitá 
podzimní sezóna od koncertů po divadla a každý si 
přijde na své. Hned v září se nám představí Starbag 
Atelier s brilántní francouzskou komedií Jo, není to 
jednoduché a v říjnu přijde na řadu úsměvná paro-
die známého příběhu - Titanic s Filipem Blažkem 
a Miroslavem Vladykou.

Kromě divadla samozřejmě pokračujeme sním-
ky Život po 100 a Krev v mobilech v tradičním pro-
mítání dokumentárních fi lmů. Pro velký únorový 
úspěch, a naši velkou radost, vám také znovu přiná-
šíme fi losofi cko-fi lmovou besedu s režisérem Vilia-
mem Poltikovičem, tentokrát na kontroverzní, ale 
o to více zajímavé téma ,,Brána smrti”.  

Dovoluji si, ještě chvíli zůstat vážný a pozvat vás, 
na, po dlouhé době v kulturním domě premiéro-
vý, program vážné hudby. V provedení orchestru 
Dalibora Havlíčka nám budou připomenuty kul-
tovní melodie z fi lmů, jako je Dobytí ráje, nebo Fan-
tom Opery.

Pro odlehčení na nás, naštěstí, ale čekají i tradiční 
Podzimní slavnosti, při nichž se letos zapojíme do 
celostátních oslav stoletého výročí první republiky. 
Kromě hudby, divadla, tématické atmosféry a mno-
hého jiného pro vás, se na svůj program můžou sa-
mozřejmě těšit i děti. To vše jen v září a říjnu! Kromě 
toho jsme již spustili prodej lístků na listopadové 
koncerty Olympic a Anety Langerové i na prosinco-
vý divadelní kus Hledám milence, zn. spěchá.

Nechám už ale budoucnost následujícím strán-
kám. Chtěl bych totiž také zavzpomínat na pěkné 
a vydařené akce jarní sezóny. Báječná atmosféra se 
vyvedla i na letošním Běhu čarodějnic. V prosto-
rách kulturního domu jsme v rámci celostátní akce 
ZUŠ-open hostili  originální muzikál O Ptáku Oh-
niváku a Lišce Ryšce. V dubnu se přijel o své zážit-
ky a zkušenosti z cestování s hendikepem podělit 
Jiří Mára a v milé komorní atmosféře předvedl, že 
životní sny se dají plnit i navzdory vážným problé-
mům. A máme to štěstí, že můžeme toto cestopisné 
promítání zopakovat znovu, tentokrát v prosinci!

 Na závěr nemohu vynechat úžasný koncert Vla-
dímíra Mišíka a Ivana Hlase. Tešíme se, že se další 
koncerty vydaří také tak, ne-li lépe i tento podzim!

Jan Růža 
vedoucí KC Kamenice

Editorial
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září – říjen 2018

Koncerty

Společenské akce

Divadlo

filmové projekce a besedy

Šikulka – sekce pro děti
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Podívejte se na akce, které jsme si opravdu užili… 

Počasí nám přálo, tak jsme si vychutnali především venkovní aktivity. 

…zasmáli se na Impro(šou) se soupeřícími 
týmy i jejich fanoušky…

4

Kamenické kulturní 
jaro/léto 

…prožili jsme Den rodiny s komiksovými postavami…
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Společenské akce

…na letošních Kamenických obecních hrách změřily síly 
týmy dospělé i dětské…

...na každoročním Běhu čarodějnic doletěli děti i 
dospělí do cíle a užili si kromě pálení čarodějnic 
Školu čar a kouzel...

... sezónu jsme zakončili 
dvoukoncertem legend českého 
rock'n'rollu - Vladimíra Mišíka s ETC 
a Ivana Hlase s Triem....

FO
TO

: a
rc

hi
v 

KC
 K

am
en

ic
e

FO
TO

: P
ET

R 
SE

DL
ÁČ

EK



DI
VA

DL
O

6

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ...

E
duard je vysokoškolský 
profesor a rozvedený 
stárnoucí muž. Jako mi-
lenku má mladou stu-

dentku Sáru, kterou původně 
doučoval matematiku. Jeho 
bývalá žena Marian mu při-
chází oznámit, že by ho ráda 
seznámila se svým novým, 

mladým milencem. Sára je 
dcera Marianiny nejlepší ka-
marádky. A aby to nebylo tak 
jednoduché, přichází za Edu-
ardem ještě jeho dcera Julie, 
také mladá studentka a pří-
telkyně Sáry, s požadavkem, 
zda by u něj nemohla dočas-
ně bydlet se svým milencem 

Marcem, o jehož existenci ne-
měl Eduard do té doby ani 
ponětí a který je navíc ve stej-
ném věku jako on. Co jiného 
může z tak složité situace vze-
jít, než brilantní francouzská 
konverzační komedie plná 
nečekaných situací a situač-
ního humoru. 

„Brilantní francouzská konverzační komedie plná nečekaných situací a situačního humoru“

18. září od 19.30 hod.
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Milé děti, připravili jsme pro vás v našem časopisu 

KULKA přílohu Šikulka. Protože víme, že jste 

všichni šikulky, pomozte najít kosmonautovi 

cestu k jeho lodi.
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cénář je nabitý úžasnými humornými 
příběhy dvou medvědích brášků, kte-
ří si hrají napůl mezi skutečností a fan-
tazií. Velký medvěd má vypečené hry 

a malý medvěd neztrácí důvěru v nové nápa-
dy. Když se nedaří, pomůže hromada výbor-
ných bonbónů... 

V pestrém představení uvidíte příběhy 
Potkali se u Kolína, Nazdar kedlubny a Drž-
te si klobouk! Kromě malého medvídka 
a  jeho vypečeného brášky můžete obdivo-
vat opravdového kouzelníka Grina a artistu 
Evžena Hájka. 

Scénář: 
Břetislav Pojar a Ivan Urban. 
Dramatizace, scéna, kostýmy, rekvizity a režie 
Ludmila Razimová. Hudba: Tomáš Hořejš. 

Hrají: 
Ludmila Razimová, Jaroslava Stránská, Evžen 
Hájek alt. Jakub Vindiš a Jiří Grino Novotný. 

Pro děti od 4 do 100 let. 

Příloha Šikulka bude vycházet v každém čísle a tak vás děti chceme 
poprosit – ZKUSTE NAMALOVAT, JAK ŠIKULKA VYPADÁ. Z vašich obrázků 

v redakci potom vybereme jednoho maskota ŠIKULKY a jeho autora 
nebo autorku odměníme. Obrázky nám můžete přinést do Kulturního 

centra nebo poslat emailem na adresu na: 
kckamenice@kamenice.cz

Pojďte pane
budeme si hrát 

2. října od 19.30
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Kdo by neznal oblíbený večerníček o dvou nezbedných medvídcích? Děti budou mít radost, až uvidí 

„na živo“ své oblíbené hrdiny, které znají většinou pouze z televize. 
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Historicky poprvé uvedeme v kamenickém kulturním domě koncert symfonického 

orchestru. S hudbou z fi lmů a s melodiemi z muzikálů vystoupí se svým orchestrem 

dirigent Dalibor Havlíček. 

Symfonie v záři 
filmových reflektorů 

10

Pane dirigente, můžete nám prozradit, jak 
vznikl nápad založit Symfonický orchestr 
Dalibora Havlíčka? 
Původně jsem nic takového neplánoval. 
Vlastně ještě před pár lety by mne vůbec nic 
takového nenapadlo. Vystudoval jsem nej-
dříve hru na klavír v ZUŠ, a také jsem se věno-

val studiu hry na další nástroje - na violu, ky-
taru, banjo, trubku a lesní roh. Byla to doba, 
kdy jsem prostě chtěl umět hrát na všech-
ny hudební nástroje. Je zajímavé, že právě 
toto se mi později neuvěřitelně hodilo. Di-
rigent totiž musí mít velmi dobrý přehled 
o tom, jaké mají nástroje v orchestru tech-



nické možnosti, jakou mají barvu tónu, či 
jak obtížné je na ně hrát. Během studia na 
Střední průmyslové škole elektrotechnické 
jsem si pak začal přepisovat z YouTube do 
not skladby, které se mi líbily. Původně jen 
proto, abych je mohl hrát já sám, později 
pro malá komorní tělesa. To byl velmi dob-
rý odrazový můstek k tomu, abych se poz-
ději naučil aranžovat skladby i pro velký or-
chestr. Dostal jsem pak možnost realizovat 
několik svých prací s jedním studentským 
orchestrem. Nadchlo mě to. To mě nako-
nec dovedlo k touze řídit svůj vlastní orche-
str. A tak jsem se v roce 2016 rozhodl založit 
symfonický orchestr, který by hrál převážně 
fi lmovou hudbu. 

Proč jste si zvolili zrovna fi lmovou hudbu 
a melodii z muzikálů?
Chtěli jsme hrát hudbu, která by přitahovala 
širokou, a dokonce i laickou veřejnost. Divá-
ci jsou rádi, když zaslechnou skladbu, kterou 
znají třeba z televize nebo z kina. Obecně mě 
ale symfonická fi lmová hudba vždycky přita-
hovala. Pro mne se však navíc stala můstkem 
k mému vztahu k vážné hudbě.

Co považujete na své práci za nejtěžší?
Interpretem není orchestr, nebo jeho hráči, 
ale dirigent. Když orchestr studuje nějakou 
skladbu, je plně závislý na dirigentovi. Je na-
prosto nezbytné, aby po celou dobu nastu-
dovávání každé skladby celý orchestr, i kaž-
dý jeho hráč, svému dirigentovi důvěřoval 
a plně na něj spoléhal. Na své práci s orches-
trem považuji za nejtěžší dopomoci celému 
orchestru i každému jeho hráči k takovému 
výkonu, aby nakonec každá skladba byla in-
terpretována co nejpřesvědčivěji.

Jaký je váš oblíbený „kousek“? 
Mým oblíbeným dílem je balet Labutí jezero 
od P. I. Čajkovského. Každá jeho fráze i každý 
jeho takt má svůj hluboký význam, protože 
působivě a barvitě vystihuje děj i atmosféru. 
Je to mistrovské dílo plné emocí, jež citlivě 
koresponduje s baletní choreografi í. 

Jakou hudbu posloucháte, když zrovna ne-
pracujete? 
Mám rád svůj orchestr, a tak se moje myšlen-
ky často točí kolem něj. Jsem přesvědčený, že 
v každé hudbě je ukrytý nějaký poklad. Nejví-
ce mě však přitahuje klasická hudba.  

O orchestru 
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka 
byl založen v červenci 2016. Tvůrcem a zá-
roveň zakladatelem a uměleckým vedou-
cím tohoto symfonického orchestru je 
jeho dirigent Dalibor Havlíček. Cílem to-
hoto mladého symfonického hudební-
ho tělesa je oslovit publikum především 
svou vytříbenou a věrnou interpretací 
hraných děl. 
   Žánrově má orchestr velmi široký zá-
běr. Ve svém repertoáru má jak klasickou, 
tak muzikálovou i fi lmovou hudbu, a také 
další skladby napsané nebo aranžované 
pro symfonický orchestr.  
Repertoár filmové hudby: filmy „Pearl 
Harbor“, „Sedm statečných“, „Poslední 
Mohykán“, „1492: Dobytí ráje“, „Tenkrát 
na západě“, „Vinnetou a Poklad na Stří-
brném jezeře“; televizní seriály „Game of 
Thrones“, „Mission Impossilble“ a „Ha-
waii 5-0“.
Z muzikálů: „Phantom of  the Opera“ 
a nebo „Cats“ skladatele A. L. Webbera. 
Klasická hudba: Canon in D (Johann Pa-
chelbel), předehra z operety Carmen 
(Georges Bizet) nebo ukázky z baletu La-
butí jezero (Petr Iljič Čajkovskij). Milov-
níci klasické hudby také určitě ocení vel-
mi působivé provedení slavné skladby ze 
zhudebněného Ibsenova dramatu Peer 
Gynt (E. Grieg).
Skladby pro symfonický orchestr: „The 
Show Must Go On“ (Queen), „The Enter-
tainer“ (Scott  Joplin), „Viva la Vida“ (Cold-
play) nebo „Hallelujah“ (Leonard Cohen). 
 Kateřina Čadrová
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ZÁŘÍ
9. září od 13.00
Veletrh sportovních 
a kulturních akcí
• Vstup zdarma

22. září 
Podzimní slavnosti
Ve stylu první republiky 
a oslav 100 let české státnosti
• Vstup zdarma

25. září od 19.30
Promítej i Ty: 
Život začíná po stovce
Dokument festivalu Jeden svět
• Vstup zdarma

 

ŘÍJEN
2. října od 9.30
Divadlo pro děti: 
Pojďte, pane, budeme si hrát
• Vstupné 60 Kč

SE
ZN

AM
 A

KC
Í

12

4. října od 19.30
Divadlo Kalich: 
Titanik
• Vstupné 450 / 400 / 350 Kč 

16. října od 19.30
Filmová hudba a slavné melodie
Symfonický orchestr 
Dalibora Havlíčka
• Vstupné 200 / 250 Kè

23. října od 19.30
Viliam Poltikovič: 
Smrt jako brána
Diskuse a promítání ukázek 
z připravovaného fi lmu
• Vstupné 50 Kč

25. října od 19.30
Kamenické ImproŠou
• Vstupné dobrovolné

30. října od 19.30
Promítej i Ty: Krev v  mobilech
Dokument festivalu Jeden svět
• Vstup zdarma
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18. září od 19.30
Divadelní představení: 
Jo, není to jednoduché
Starbagatelier
• Vstupné 150 Kč v předprodeji

Klub seniorů 
při KC Kamenice:
3. září
Toulky krajinou a cvičení v přírodě

19. září
Zahrada Čech - Litoměřice
Celodenní zájezd autobusem

17. říjen od 9.30
Přednáška JUDr. Edita Arnold
Kulturní dům Kamenice

Více informací 
na telefonu 773 222 369 
u paní Marie Hajduškové.
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Jedna z největších legend české rockové historie. Za svůj život odehráli Olympici 

přes 7000 koncertů, přes dvě stovky z nich ve „svatostánku“ české hudby, 

v Lucerně, vydaná alba můžeme počítat na desítky a jejich písničky zlidověly tak, 

že už navěky budou patřit do našeho českého kulturního dědictví. 

Na koncertě překvapíme „trilobití“ 
novinkou, slibuje Petr Janda 

14
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Petře, možná je tato otázka 
hodně hypotetická, ale jak 
byste se představil člověku, 
který vaše písničky a tvor-
bu vůbec nezná a nikdy ne-
slyšel?  
Obávám se, že znám. Dokonce 
je to příbuznej a o naší hudbu 
nemá absolutně zájem.

To ní docela překvapivě. Co 
dokáže překvapit vás osob-
ně? 
Když moje děti z ničeho nic za-
čnou zpívat „...vymyslel jsem 
spoustu nápadů ahú...“, a vů-
bec netuší, že to složil tatínek. 
Já zase netuším, kde se to na-
učili.

Patříte k legendám českého 
hudebního nebe, chodíte po-
slouchat taky ostatní muzi-
kanty a kapely? 
Samozřejmě chodím. Nejen, 
že na festivalech si jdu vždy 
poslechnout toho, kdo hraje 

před námi, ale byl jsem letos 
na Metallice v O2 Aréně a byl 
jsem spokojenej, nejen pro-
to, že jsem se mohl v zákulisí 
bavit se zakladatelem a bube-
níkem skupiny Larsem Ulri-
chem.

Jaký koncert se vám v posled-
ní době líbil? 
Skvělej byl koncert koncem 
loňského roku v O2 Aréně 
k 55ti letům vzniku kapely. Ten 
jsem si opravdu užil a vyjde 
i na DVD. 

V kamenickém Kulturním 
domě už jste vystupovali ně-
kolikrát, naposledy před pěti 
lety, pokaždé s velkým úspě-
chem u místního publika. 
Jak vnímáte návštěvníky va-
šich koncertů, máte nějaké 
oblíbené místo nebo publi-
kum, kde rádi hrajete? 
Abych pravdu řekl, není to úpl-
ně tak, že bychom měli nějaká 

oblíbená místa. Nám se kupo-
divu daří všude. Některé sály 
nemají moc dobrou akustiku, 
ale to jsme vyřešili  tak, že už 
nepoužíváme klasické moni-
tory, ale hrajeme se sluchátky. 
Kamenice je zvláštní. Tam se 
nám daří opravdu hodně. Do-
konce si vzpomínám, že jsme 
tam několikrát zahráli úplnou 
novinku a tentokrát to vypa-
dá, že zase  minimálně jedna 
bude. Vydáváme totiž již 21. al-
bum s názvem TRILOBIT a z no-
vého alba vždycky něco do pro-
gramu zařadíme.

Co vás baví? Co vám dělá ra-
dost? Na co se těšíte?
Mě baví život.  Radost mi 
dělá muzika a těším se vždy 
domů.

Děkujeme za odpovědi a těší-
me se na to, s čím nás Olym-
pic v Kamenici překvapí. 
 Kateřina Čadrová

Olympic
• původně se kapela jmenovala Karkulka (Karlínský Kul-

turní Kabaret), nové jméno Olympic dostala skupina od 
tehdejšího manažera podle názvu klubu ve Spálené uli-
ci v Praze,

•  první album „Želva“ vyšlo v roce 1968, nejnovějští 
„Trilobit“ se chystá vydat v roce 2018, 

• největší hity: Snad jsem to zavinil já, Dej mi víc své lásky, 
Želva, Slzy tvý mámy, Jasná zpráva, Jako za mlada, Dáv-
no, Dynamit...

• složení kapely se v průběhu let několikrát proměnilo, 
v současnosti ji tvoří: Petr Janda (sólová kytara, zpěv), Mi-
lan Broum (baskytara, zpěv), Jiří Valenta (klávesové ná-
stroje, zpěv) a  Martin Vajgl (bicí, zpěv),

•  skupina má na internetu vlastní Rádio Olympic 
– www.radiolympic.eu



DI
VA

DL
O

16

Vydařená oddechovka divadla Kalich: 
Titanic ztroskotá v Kamenici

G
igantická slavná loď, 
známé události  její -
ho zániku, událost sto-
letí, velký příběh, stov-

ky a stovky osudů, ledovec, 
šťastné i nešťastné konce – 
to všechno nám v této ko-
medii zahrají jen dva herci. 
Na co potřeboval Hollywood 
davy statistů a výpravné de-
korace, dokážou zvládnout 
dva čeští mořeplavci s využi-
tím základních divadelních 
technik imaginace, předsta-
vivosti a pochopitelně zá-
zraku.

Text Johna Fiskeho slavil 
úspěch už u sousedů na Slo-
vensku, kam ho přivedl jeho 
velký fanoušek Milan Lasica. 
Na českou divadelní scénu se 
dostává poprvé.

Budete svědky detailní re-
konstrukce osudu Titaniku 
a zároveň nových překvapi-
vých odhalení, která snad tro-
chu poopraví známou legen-
du. Na tomto výletu nebudete 
jen pasivním publikem, a jak 
to všechno přežijete, je jen na 
vás. Koneckonců, každý má 
svůj Titanik!

V této komedii dvojice 
herců – jakési duo speku-
lantů začíná přemýšlet nad 
osudem Titaniku a rozebí-
rat jeho příběh. Z dialogů 
se postupně stává divadelní 
rekonstrukce, herci na sebe 
berou podoby jednotlivých 
aktérů událostí. Jsou kapitá-
nem, cestujícími, lodí, ledov-
cem… Hrají, zpívají, tancu-
jí, to vše doplněné o reálné 
informace a vizualizace. Po-
stupně se ve své hře dostáva-
jí od konkrétních okolností 
potopení lodi k širšímu spo-

Ve vtipné parodii zazáří v mnoha rolích Filip Blažek a Miroslav Vladyka. Rekonstrukce 

potopení nejslavnější lodi světa je podána s velkým nadhledem i spoustou hlubších témat. 

4. října od 19.30 hod.
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lečenskému kontextu, a tím 
i k pointě své hry a příbě-
hu. Titanik je v jejich podání 
najednou znovu přítomný, 
avšak už jako širší a součas-
né téma.

Představení je skvělou pří-
ležitostí pro sehranou dvojici 
komiků, kteří spolu dokážou 
vytvářet překvapivé situace 
a pointy a nebojí se tu a tam 
oslovit také publikum.

Autor hry John Fiske se 
narodil v Anglii v roce 1949. 
V roce 1974 se v Liverpoolu 
prý poprvé setkal s Paulem 
Kesselem, se kterým vytvořil 
dnes velmi populární kome-
diální dvojici KESSELOFSKI 
& FISKE. Od roku 1981 pře-
sunuli své působiště přede-
vším do Skandinávie, kde od 
té doby platí za nejznáměj-
ší anglicky mluvící komiky. 
Mezi jejich úspěšná předsta-
vení patří např. Návrat růžo-
vé ještěrky či V posteli s Robi-
nem Hoodem. Hra Sinking 
of the Titanic (u nás Titanic) 
se stala velkým hitem. Od 
premiéry v roce 1992 ji dvo-
jice herců odehrála více jak 
200x v domovském Švéd-
sku a s nemenším úspěchem 
u diváků i recenzentů poté 
hostovali i v Dánsku, Walesu, 
Irsku, Finsku, Norsku, Eston-
sku, Zimbabwe, Brazílii a An-
glii. Hra samotná se dočkala 
svého uvedení už ve třinácti 
zemích světa, včetně našich 
slovenských sousedů, kam ji 
uvedl Milan Lasica.

V mnoha rolích hrají: 
FILIP BLAŽEK 
a MIROSLAV VLADYKA 

Filip Blažek

* 21. srpna 1973
• český divadelní, filmový 

a dabingový herec
• absolvent studia herectví 

na Pražské konzervatoři
• od roku 1994 členem Měst-

ských divadel pražských, 
hraje v Divadle ABC, hos-
toval ve Vinohradském di-
vadle, Divadelním spolku 
Kašpar

• jako filmového herce ho 
můžete znát z pohádek 
Nesmrtelná teta nebo Pek-
lo s  Princeznou, z filmu 
Andělská tvář nebo Probu-
dím se včera

Miroslav Vladyka

* 24. září 1959
•  český herec a moderátor
•  absolvent DAMU
• od roku 1982 do roku 1996 

působil ve Vinohradském 
divadle, posléze přešel do 
Studia Ypsilon, nyní je her-
cem ve svobodném povolá-
ní, hostuje v Divadle ABC

• známý televizní herec, např. 
jako učitel Karfík v seriálu 
My všichni školou povinní

• jako filmového herce ho 
můžete znát z fi lmů U mě 
dobrý, Vrchní prchni, Kře-
ček v noční košili nebo Ro-
mán pro muže FO
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F
ilm se jmenuje Smrt jako 
brána a navazuje na tři-
náctidílný seriál  Čes-
ké televize. Provádět fi l-

m e m  n á s  b u d e  o b l í b e ný 
herec Jaroslav Dušek. 

Ačkoliv se téma smrti 
může zdát na první pohled 
jako temné, dokumentár-
ní seriál, stejně jako fi lm, se 
snaží o přesný opak.

Brána smrti nabízí divá-
kům zcela jiný pohled na 
smrt, než je běžné. Větši-
na lidí má ze smrti strach, 
je to pro ni téma depresivní 
a schovává se před ní. Režisér 
zkoumá, jak lidé napříč his-
torií i kulturami většinou po-
jímají život a smrt jako pro-
měny věčného bytí. Zároveň 
nabízí inspiraci, jak se vypo-
řádat s odchodem blízkých, 
jak se připravit na vlastní 
smrt i jak vlastně žít.

„Smrt je zásadním téma-
tem našeho života, je jeho 
vyvrcholením, přesto se jí 
téměř vůbec nezabýváme 
a nehovoříme o ní ani s umí-
rajícími. Seriál je tedy pří-
spěvkem do osvěty na dané 
téma. Zjistíte v něm, že to, 
jak žijete, má přímý vliv na 
to, jak umíráte, že pokud při-
jmete smrt jako proměnu 
v  téměř nekonečném kolo-
běhu proměn, ztrácíte strach 
ze smrti a stáváte se skutečně 
svobodnými. Nakonec podle 
nejnovějších výzkumů tha-

natologů můžeme po smrti 
vstoupit do mnohem zajíma-
vější reality, než je ta naše…,“ 
říká režisér v rozhovoru pro 
Českou televizi. 

Zveme vás tímto na setká-
ní se zajímavým člověkem, 
ještě zajímavějším tématem 
a těšíme se na vaše otázky. 
 Kateřina Čadrová

BE
SE

DA

Na podzim se opět setkáme při povídání s režisérem Viliamem Poltikovičem. Přijede za námi tentokrát 

s lehce kontroverzním tématem a s rozpracovaným fi lmem. 
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O věčném koloběhu bytí

23. října od 19.30 hod.
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Viliam Poltikovič

Karol Efraim Sidon 
– Vrchní pražský a zemský rabín.

Vysušená mumie z Papuy – zůstává v chýši s žijícími 
obyvateli, představuje bezprostřední kontakt s předky.

Amazonský kmen Ese-echa žije ještě stále v odlehlých místech Amazonie 
tradičním způsobem života.

MUDr. Stanislav Grof, M.D. 
– psychiatr a spisovatel českého původu, 

zakladatel transpersonální psychologie.
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V říjnu se budeme zabývat tématem, které 
se dotýká každého z nás. Napadlo vás někdy, 
že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné 
minerály potřísněné krví obětí války v Demo-
kratické republice Kongo? A že každým zavo-
láním nepřímo podporujete největší válečný 
konfl ikt od doby druhé světové války, kterému 
za posledních patnáct let padlo za oběť pět mi-
lionů lidí? Ne, to není žert, bez vzácných mi-
nerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegál-
ních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil 
neobešel. Dánský režisér Frank Piasecki Poul-
sen své pátrání začíná na Světovém mobilním 
kongresu v Barceloně. Ke svému zděšení zjiš-

ťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, 
že právě jeho mobily nemají s nelítostnou vál-
kou o naleziště minerálů v Demokratické re-
publice Kongo nic společného. Vypraví se pro-
to na místo činu a po náročné cestě se dostává 
do jednoho z největších dolů v regionu v konž-
ské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých 
dívek, smrt pod závalem a přestřelky mezi čle-
ny místních gangů jsou zde každodenní reali-
tou. Stejně jako všudypřítomná korupce v celé 
Demokratické republice Kongo. 

Zářijový díl ,,Promítej i ty“ 
nás seznámí s možnostmi 
a nemizícím bohatstvím ži-
vota po stovce. Dokument 
se věnuje Švédce Dagny, kte-
rá má svůj vlastní blog, kam 
denně přispívá. Píše o všed-
ních věcech, dopisuje si se 
svými přáteli a sem tam pro-

jede seznamk y. Večer ne-
zřídka vyráží na párty, kde 
nepohrdne sklenkou šam-
paňského. Je hostem tele-
vizních pořadů, lidé ji po-

znávají na ulici. Fakt, že se 
blogerka Dagny narodila v 
roce 1912, se zdá nepodstat-
ný. Jak sama říká, být aktiv-
ní a mít vůli učit se stále no-
vým věcem není otázkou 
věku. A přestože k ní osud 
nebyl vždy vstřícný, neutápí 
se v minulosti, ale těší se na 
vše, co přijde. Skrze svůj pří-
běh vzkazuje, že je třeba od-
hodit stud a strach – na to je 
život příliš krátký. 

O projektu: Promítej i ty!je platforma, díky které můžete zdarma a legálně promítat kvalitní 
dokumentání filmy – a to buď sami pro sebe, nebo širšímu publiku. Za projektem stojí 
festival Jeden svět, který vyjedná a zaplatí licence majitelům fi lmových práv. 

Krev v mobilech

Život začíná po stovce

30. října od 19.30 hod.

25. září od 19.30 hod.
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Na co se můžete těšit? 

V rámci dokumentární 
festivalu Jeden svět 

a projektu Promítej i ty 
promítneme 27. listopadu 

fi lm „Punkový syndrom“  
a 18. prosince fi lm „H

2
Omx“. 

kino

26. listopadu od 19.30 vystoupí Aneta 
Langerová s koncertem za doprovodu 

kapely a smyčcového tria. 

OLYMPIC TOUR 2018 
13. listopadu od 19.30 zahraje kapela Olympic.

koncert

koncert
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Vyzvedávání vstupenek

Vážení a milí návštěvníci našich kulturních akcí. 
Prosím, přečtěte si tuto výzvu, kterou vás žádá-
me o to, abyste si VYZVEDÁVALI LÍSTKY NA NAŠE 
POŘADY VČAS. 
Standardně vstupenky REZERVUJEME PO DOBU 
14 DNÍ. Máte možnost vstupenky vyzvednout 
v naší kanceláři od pondělí do čtvrtka. Od 8 do 
12 a od 13 do 16 hodin. Vstupenky lze zakoupit 
také době konání pořadů a po předchozí domlu-
vě i v knihovně, která má vždy ve čtvrtek prodlou-
ženou otevírací dobu do 18.00 hod.  
V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete 
osobně dostavit do Kulturního centra si vstupen-
ky vyzvednout, poskytujeme také službu online 
nákupu vstupenek. Vstupenky lze rezervovat i za-
koupit na stránce www.webticket.cz.
A pokud víte, že se akce nemůžete zúčastnit, tak 
prosíme, abyste včas svou REZERVACI ZRUŠILI. 
Bohužel se nám v poslední době opakovaně stalo, 
že zamluvené lístky nebyly vyzvednuty. 
Může se tak stát, že se vstupenky nedostanou 
na diváky, kteří by o představení měli skuteč-
ně zájem. To byl také jeden z důvodů, proč jsme 
se rozhodli důsledně dodržovat dobu rezerva-
ce vstupenek.
 
Děkujeme za pochopení
Tým kulturního centra Kamenice

S cestovatelem Jiřím Márou se podíváme do 
Austrálie a Oceánie 4. prosince od 19.30. 

Hafl a Show bude tentokrát 24. listopadu. 

Vánoční trhy se budou konat 2. prosince. 

Děti se můžou těšit na: 
• pohádku Čert a Káča, od 9.30 hodin 19. listopadu, 

• mikulášskou nadílku Klubu žen Kamenice, která 
se bude konat 25. listopadu od 14. hodin,

• pekelnou pohádku divadla mrak, 3. prosince 
od 9.30 hodin,

• pohádku Vánoční příběh, kterou jim zahraje 
Víťa Marčík ml. 12 prosince od 9 hodin. 

Festival Ochotnické divadlení nás čeká ve 
dnech 9. až 10. a 16. až 17. listopadu. 

divadlo

komunitní akce
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Kulturní zpravodaj
(Registrováno pod číslem MK ČR E 23020)
Počet výtisků: 2 000 ks Vychází: 4 x ročně
Distribuce: Kulturní centrum Kamenice 
a Česká pošta, s. p. 
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Čadrová
Vydává: Kulturní centrum Kamenice 
Adresa redakce:  Ringhoff erovo náměstí 434, 
251 68 Kamenice 
Email: kckamenice@kamenice.cz 
Telefon: +420 323 672 643, +420 731 045 466
Tisk: TRIA Olbramovice Sazba: Libor Novák
Foto na titulce: Divadlo Kalich

Nevyžádané rukopisy a další podklady se ne-
vracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyja-
dřovat stanovisko vydavatele. Redakce si vy-
hrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Za 
obsah, stylizaci i gramatiku odpovídá autor 
příspěvku. Na příspěvky dodané po uzávěrce 
nebude brán zřetel. 
Příští uzávěrka bude 15. října 2018
www.facebook.com/kckamenice

Nabízíme vám možnost inzerovat v na-
šem kulturním zpravodaji, který distribu-
ujeme do bezmála dvou tisíc domácností 
v obci Kamenice a Kostelci u Křížků.

Ceny a rozměry inzerátů (bez DPH)
•celá strana: 2 000 Kč 
na zrcadlo sazby: 122x189 mm, 
na spad: 145x210 mm + 5 mm
•polovina: 1 100 Kč 
na zrcadlo sazby: 122x94 mm, 
na spad: 145x105 mm + 5 mm
•čtvrtina na výšku: 580 Kč 
na zrcadlo sazby: 58x95 mm, 
na spad: 70x105 mm + 5 mm
•osmina: 300 Kč 
na zrcadlo sazby: 58x45 mm

  Kulturní centrum Kamenice

Ringhoff erovo nám. 434
251 68 Kamenice
Telefon:   323 672 643, 731 045 466
e-mail: kckamenice@kamenice.cz
web: www.kckamenice.cz
IČO: 66003636
Číslo účtu: 0420577359/0800
Otevírací doba:
po – čt: 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 
NABÍZÍME VÁM:
Divadelní představení 
Klubové pořady 
Zábavné pořady 
Taneční zábavy 
Plesy 
Přednášky 
Pořady pro děti a mládež 
Taneční kurzy 
Výstavy 
Soutěže a přehlídky
Knihovna – půjčovna 
Koncerty 

PRONÁJEM:
Nabízíme prostory KD ke krátkodobému 
pronájmu (např. předváděcí, prodejní 
akce, sportovní, soukromé...).
Informace, předprodej, rezervace na tel.:  
323 672 643
Dle Vašich požadavků připravíme a zajistí-
me kulturní pořad či akci k různým příleži-
tostem.

  Knihovna

Ringhoff erovo nám. 434
251 68 Kamenice
Telefon: 323 671 048
e-mail: knihovna.kamenice@tiscali.cz
Otevírací doba:
Po: 8.00 – 12.00, 13.00- 16.00
Út: 13.00 – 16.00
Čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Pro inzerenty





22. 9. 
PRVNÍ REPUBLIKA

OD 14:00 
DO 18:00 HODIN

Zivá hudba

Kulturní centrum a Komise pro sport 
a kulturu vás zve na:

Tanecní vystoupení v dobových kostýmech s výukou
Program pro deti se soutezemi    Ukázky historické techniky
Obcerstvení a doprovodný program zajisten

Poulicní divadlo 
pro deti i dospelé

PODZIMNÍ 
SLAVNOSTI

Pro více informací sledujte www.kckamenice.cz a nás facebook


